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5. NEDJELJA KROZ GODINU - (A) 

Iz današnjeg Evanđelja (Mt 5, 13-16)  
 

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoli-

ti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj 

gaze.« 

»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na 

gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na 

svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša 

svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca 

vašega koji je na nebesima.« 

       Riječ Gospodnja. 



  Kratka misao uz Evanđelje 5. nedjelje kroz godinu 
 

Učenici mogu biti sol zemlje i svjetlo svijeta ukoliko Isus u njima 

živi. Dobra djela što ih činimo će nas potvrditi kao Isusove učenike. 

Stoga, dobra djela što ih činimo pomažu ostvarenju kraljevstva Bo-

žjega na zemlja, koje je već nastupilo Isusovim dolaskom u našu 

sredinu. Ako ikad, onda u današnje vrijeme od kršćana se traži au-

tentičnost tj. izvornost života. Hrabro i bez stida se zauzimajmo za 

dobro, iskreno i pošteno življenje u okolini gdje živimo.    

 

10. veljače se slavi  spomendan … 
 

Bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika 
 

Blaženi Alojzije Viktor Stepinac, zagrebački nabiskup i kardinal  rođen je 8. svibnja 
1898. je u Brezariću, župa Krašić, udaljenom 50 km od Zagreba. Hrvatska je tada bila 
dio Austro-Ugarske Monarhije. U ljeto 1916. poslije mature u Zagrebu unovačen je u 
Prvi svjetski rat, na talijansko bojište, gdje je zarobljen. Kasnije je kao dragovoljac 
otišao na Solunsko bojište. Proljeće 1919. vraća se u Krašić i posvećuje se poljoprivre-
di. To je razdoblje važnih odluka. Upisuje fakultet i zaručuje se (1923.). 
Srpanj 1924. odlučuje postati svećenik. 28. listopada 1924. poslan je u Papinski zavod 
Germanicum et Hungaricum u Rimu. Pohađa Papinsko sveučilište Gregorianu sedam 
godina i na njemu završava studij doktoratom iz filozofije i teologije. 26. listopada 
1930. na svetkovinu Krista kralja u Rimu zaređen je za svećenika. S njim je zaređen i 
Franjo Šeper (rođen 1905.), koji je 5. ožujka 1960. postao njegov nasljednik na stolici 
zagrebačkih nadbiskupa. Mladu misu slavio je 1. studenoga u bazilici svete Marije 
Velike. 19. srpnja 1931. slavi mladu misu u Krašiću. 24. prosinca 1931. na njegov 
prijedlog osniva se Caritas Zagrebačke nadbiskupije. 28. svibnja 1934. Papa Pio XI. 
imenuje ga nadbiskupom koadjutorom s pravom nasljedstva nadbiskupa Antuna Baue-
ra. Njegovo biskupsko geslo je: In te Domine, speravi! (U tebe se, Gospodine, uzdam!) 
24. lipnja 1934. zaređen je za nadbiskupa koadjutora. Odmah započinje s aktivnim 
djelovanjem. Posjećuje mnoge župe i promiče tradicionalno hodočašće u svetište Ma-
riju Bistricu. 7. prosinca 1937. umire nadbiskup Bauer i Stepinac postaje zagrebačkim 
nadbiskupom. Neumorno se zauzima za ljudska prava, prvo u Kraljevini Jugoslaviji, a 
zatim tijekom Drugoga svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Za nacističke 
okupacije nije se plašio javno i hrabro braniti prava progonjenih Srba, Židova, Roma 
te politički progonjenih Hrvata. 17. svibnja 1945. nadbiskup Stepinac uhićen je prvi 
put, devet dana nakon što su komunisti došli na vlast. Pušten je 3. lipnja. 22. rujna 
1945. u zajedničkom pastoralnom pismu hrvatskih biskupa ukazuje na postojanje ko-
munističkog nasilja. 4. studenoga 1945. pokušaj ubojstva Stepinca u Zaprešiću. Primo-
ran je prekinuti pastoralne pohode izvan Zagreba. 18. rujna 1946. u 5 sati i 30 minuta 
uhićen je u Nadbiskupskom dvoru dok se pripremao za misu. 30. rujna 1946. počeo je 
montiran sudski proces.  



TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje//  

SK - Sestarska kapela) 
 

 

Nedjelja 6.2. —  5. N.K.G.; sv. Pavao Miki >> Repaš - Proba zbora u 18h 
M 9.30 h za župu i župljane 

M 18 h   + Martin Ištvan, roditelji i ostali pokojni iz obitelji 

R 11 h  + Dražen, Davor i Ivan Dolenec 

 

Ponedjeljak, 7.2. —  Sv. Rikard 
SK 18 h   +iz ob. Hontić i Kovačić 

   + Josip i Katarina Pošta i ost. iz ob. 

 

Utorak, 8.2. —  Sv. Jeronim 
SK 18 h   + iz. ob. Franjo 

 

Srijeda, 9.2. —  sv. Skolastika >> Molve - Proba zbora u 19h 
SK 18 h  + Mato i Mara Cenkovčan 

 
Četvrtak, 10.2. —  Bl. Alojzije Stepinac  
SK 18 h  + Zdravko Kolarić; + ob. Kopričanec i Tuba 

   + iz ob. Ormanec i Kovaček 

 
Petak, 11.2. — Sv. Gospa Lurdska - Dan bolesnika 
M 18 h   + Marta i Ivan Sabolek i + ob. Pavliš 
 

Subota, 12.2. — Sv. Melecije 
SK 18 h   + Petar i Ana Feletar i ost. iz ob. 

 
Nedjelja 13.2. —  6. N.K.G.; Sv. Katarina Ricci     >>Repaš - Zbor u 18h 
M 9.30 h za župu i župljane 

M 18 h   + Marta i Antun Peroković 

R 11 h  + iz ob. Horvat, Bečeić i Salaj 

 

 

 



3. listopada 1946. Stepinac je održao smiren, ali odlučan govor na suđenju. Pedeset i 
dvije godine kasnije, na isti dan, papa Ivan Pavao II. proglasio je Stepinca blaženim. 
11. listopada 1946. komunistički sud osudio je Stepinca na 16 godina zatvora i gubi-
tak svih građanskih prava na pet godina. 19. listopada 1946. zatočen je u zatvor u 
Lepoglavi. 5. prosinca 1951. Premješten je u kućni pritvor u krašićki župni dvor, gdje 
ostaje do smrti. 25. rujna 1952. objavljen dokument Non licet, u skladu s kojim bis-
kupi zabranjuju učlanjenje u svećeničko udruženje koje su osnovali komunisti s nam-
jerom uništenja jedinstva Katoličke Crkve. 12. siječnja 1953. papa Pio XII. imenovao 
je Stepinca kardinalom. 10. veljače 1960. Stepinac umire u Krašiću. 13. veljače 1960. 
sprovodna misa u zagrebačkoj katedrali, gdje je i pokopan. 17. veljače 1960. papa 
Ivan XXIII. drži snažnu propovijed tijekom mise zadušnice u bazilici sv. Petra. 
4. prosinca 1980. započeo je proces kanonizacije. Prvi korak je učinio mons. Franjo 
Kuharić 14. studenog 1969., tad apostolski administrator Zagrebačke nadbiskupije. 
Posebnu molbu svetom ocu za kanonizaciju podnijeli su 17. veljače 1979. Stepinčevi 
nasljednici: kardinal Franjo Šeper, tada prefekt Kongregacije za nauk vjere, u Rimu i 
nadbiskup Franjo Kuharić u Zagrebu. 14. veljače 1992. hrvatski sabor ukinuo je osu-
du protiv Stepinca. 10. rujna 1994. za prvoga pastoralnog pohoda Hrvatskoj u Zagre-
bu papa Ivan Pavao II. molio je na Stepinčevu grobu. Govor svetog oca o Stepinče-
voj neustrašivosti pozdravljen je dugim pljeskom. 
 

OSTALE OBAVIJESTI 
SASTANAK FSR-a 
Danas, 6. veljače u 14 sati, u našem samostanu bit će redoviti sasta-
nak Franjevačkog svjetovnog reda. 
 
Poziv na predstavu “ŽENIDBA JOŽEKA LOGOŽARA”  
U sljedeću nedjelju, 13. veljače 2011. s početkom u 18.30 sati u Društvenom 
domu u Virju održat će se predstava “ŽENIDBA JOŽEKA LOGOŽARA” u iz-
vedbi dramske skupine bračne zajednice župe bl. Alojzija Stepinca iz Kop-
rivnice. Toplo preporučamo odlazak na predstavu! Ulaz je slobodan. 
________________________________________________________________________________ 

 

 DAROVATELJI 
 

Marija Halaček, Repaš 76, 200kn; jedna obitelj iz Marijanske 400kn i 
100kn za listić; Ob. Ormanec, Trg braće Radića, 500kn; N.N. 100kn za listić, 
N.N. 200kn; Tomislav i Katarina Valentić, P. Miškine 23, 1000kn; Ana Kok-
ša, Gornja šuma 32, 100kn za listić.  
 

Molimo za sve dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 
 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21, Molve; (Tel./Faks. 048/892-103);  
www.zupa-molve.com  - E-mail: info@zupa-molve.com    

Odgovara: o. Tomislav Glavnik, župnik 


